
 
Febre dos portais de desconto já é bilionária  
Ana Cristina Dib  
 
Febre na internet, a compra coletiva foi criada nos EUA e chegou ao país no início de 2010. Em 
poucos meses, descontos arrebatadores, que oscilam entre 50% e 90% do preço do produto 
ou serviço, caíram no gosto do brasileiro. Atraídos pelo crescimento rápido do setor e pela fácil 
barreira de entrada, muitos aspirantes a empreendedor resolveram apostar na novidade. Em 
dezembro do ano passado, o Brasil tinha 405 sites desse tipo ativos. Hoje são 1100 e o 
segmento deve faturar R$ 1,2 bilhão neste ano. Porém, apesar do boom, o mercado é 
bastante concentrado. Os dez maiores players são responsáveis por 90% das vendas, de 
acordo com dados da e-bit. 
  
Assim como ocorre em todo segmento promissor, a concorrência acirrada aliada à falta de 
preparo faz com que grande parte dos novos negócios não resista ao primeiro ano de vida e 
acende a discussão se o modelo resistirá à passagem do tempo. Segundo consultores da área, 
a resposta é sim. E a especialização tem sido um dos caminhos adotados pelos  recém 
chegados  no ramo para se diferenciar dos demais e sobreviver. 
  
"Acredito que o caminho para quem está chegando agora é escolher um nicho pouco explorado 
ou uma região geográfica específica e entender a fundo os anseios do consumidor", afirma 
Sandra Turchi, coordenadora e professora do curso de marketing digital da ESPM. 
  
Douglas Leite, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Compras Coletivas 
(Abecc), concorda e acrescenta que o modelo, quando bem desenvolvido, é vantajoso para 
todas as partes. Por isso é tão replicado. Segundo ele, a Abecc foi criada com o intuito de 
colaborar com a organização do segmento e fazê-lo crescer de forma sustentável e com as 
melhores práticas. 
  
Leonardo Almeida, 25 anos, sabia o quanto era importante inovar quando resolveu abrir com 
os sócios Fernando Fairbanks, 32 anos, e Rudá Telles, 26 anos, o site Tipland, de descontos 
para universitários. Ao desenvolver o plano de negócios, ele descobriu que ainda não havia por 
aqui nenhum concorrente com o mesmo enfoque. "Vimos que a compra coletiva se encaixava 
perfeitamente nas expectativas dos estudantes ávidos por consumir pela web. Eles são 
conectados, exigentes e trocam muita ideia. Como a maioria ainda não tem renda consolidada, 
o valor pago pelo produto ou serviço é, na maioria das vezes, determinante para a compra", 
afirma Almeida. 
  
Fundado em agosto, em São Paulo, as ofertas do Tipland vão desde eletrônicos, ingressos para 
peças de teatro e festas, promoções em academias de ginásticas a cursos rápidos. 
"Procuramos criar um mix de ofertas coerentes com o universo jovem. Não nos preocupamos 
apenas com a quantidade, mas com a qualidade do que é disponibilizado. Além disso, todos os 
nossos parceiros estão próximos à Consolação, Vila Mariana, Perdizes e Pompeia, locais que 
concentram os alunos das faculdades que em um primeiro momento desejamos focar. Estudos 
dizem que universitários gastam 80% da receita perto de casa, do trabalho ou da 
universidade. Comodidade é fundamental para eles", diz. 
  
A primeira parceria acaba de ser fechada com a ESPM de São Paulo e as conversas estão 
adiantadas com a PUC, FGV e Mackenzie. No próximo ano, a meta é triplicar o faturamento 
mensal, hoje estimado em R$ 30 mil. A curto prazo, está nos planos atender Campinas, 
Brasília e Rio de Janeiro e atuar por meio de franquias. 
  
Tino empresarial aguçado foi determinante para sucesso de Guilherme Wroclawski, 28 anos, e 
Heitor Chaves, 26 anos. Eles são sócios do SaveME, agregador líder e pioneiro no país. Em 
meados de 2010, montaram o Coletivar, que tinha a mesma proposta do Peixe Urbano, Clickon 
e outros. Mas, pouco antes de colocá-lo no ar, perceberam a força dos concorrentes e 
decidiram mudar. "Eles estavam mais estruturados em todos os aspectos. Nossa verba era 
curta e não sabíamos qual seria a maneira correta de tornar o negócio conhecido. Foi assim 
que surgiu a ideia de criar uma página, na época com o nome de ZipMe, para reunir não só as 
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nossas ofertas, mas as da concorrência. Sabíamos que assim ajudaríamos consumidores que 
não quisessem ter o trabalho de procurar descontos", diz Wroclawski. 
  
No começo o serviço era gratuito e os dois iam atrás das promoções para a página. "Era bem 
trabalhoso, mas a receptividade foi tão boa que resolvemos fechar o Coletivar e investir 
apenas no SaveMe ", diz. 
  
Em setembro do ano passado, o agregador foi comprado pelo Buscapé, que detém 75% do 
negócio. Wroclawski e Chaves ficaram com os outros 25% e ainda estão à frente da gestão da 
empresa. Atualmente, recebem 20 milhões de visitas por mês e têm contrato com 750 
empresas, 600 delas no Brasil. 
 

 
 
A ponte para chegar à universidade, sem pagar muito 
Ana Cristina Dib  
 
Segundo consultores, nos próximos meses os sites voltados para os interesses das classes 
sociais mais baixas devem gerar boas oportunidades. "A melhoria expressiva da renda e o 
aumento da banda larga inserem as classes C e D no comércio eletrônico e há um segmento 
gigantesco a ser explorado", diz Marcos Hashimoto, professor do Insper. Segundo pesquisa 
feita pelo e-bit, 10,7 milhões de brasileiros compram pela web, dos quais cinco milhões 
pertencem à classe C. 
 
De olho nesta fatia do mercado, o empreendedor Luis Romel, 35 anos, fundou em abril, em 
Salvador, o Clube Educação. O objetivo do site é democratizar o ensino e oferecer descontos 
médios entre 25% e 70% em cursos de todos os tipos e formatos, com maior destaque para 
os de graduação e pós. 
  
"Constatamos que no Brasil não existia uma empresa que fizesse a intermediação entre jovens 
que queriam cursar ensino superior, mas não tinham condições de pagar, e as universidades", 
diz Romel. Os ganhos do Clube Educação são obtidos através de uma taxa de adesão cobrada 
quando o estudante compra o curso. 
  
Desde o lançamento, o site tem em média mil adesões mensais. Está em São Paulo, Rio, 
Salvador e Belo Horizonte, mas quer conquistar abrangência nacional. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out. 2011, Especial Pequenas e Médias 
Empresas, p. G4. 
  

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.




